
 

Persoană de contact: Daria Pricope  - coordonator activități de tineret, e-mail: daria.pricope@salvaticopiii.ro 

 

Inspectoratul Şcolar Județean Harghita 

În atenția domnului Inspector Școlar General, prof. Levente DEMETER 

 
Stimate Domnule Inspector,  
 
Organizația Salvați Copiii desfășoară, din anul 1990, programul Și noi avem drepturi!, având ca scop informarea 

copiilor în vederea conștientizării drepturilor și responsabilităților lor, sensibilizarea adulților cu privire la copil și 

drepturile sale, creșterea gradului de respectare a drepturilor copilului și, nu în ultimul rând, stimularea copiilor 
și tinerilor să participe în acțiuni sociale. Au fost organizate, de-a lungul timpului, expoziții, activități interactive și  

artistice, campanii de conștientizare și de informare. Demersurile naționale din cadrul programului sunt susținute 

de Ministerul Educației, prin Protocolul de colaborare interinstituțional nr. 9780/03.08.2017. 

 
O componentă importantă a programului o reprezintă concursul național „Drepturile Copilului”, pe care Salvați 

Copiii îl organizează periodic și la care participă și sunt premiați elevi și cadre didactice din toată țara. Invitația de 

înscriere se adresează instituțiilor de învățământ interesate de activități curriculare sau extracurriculare având 

ca obiect cunoașterea și promovarea drepturilor copilului. Concursul a debutat în 1995, implicând până în 

prezent peste 52.000 de copii cu vârste între 10-17 ani și profesori îndrumători. Printre temele edițiilor 

anterioare amintim: participarea copiilor la deciziile care îi privesc, dreptul la exprimare, nediscriminarea și 

protecția împotriva violenței. 

 
Dorim să transmitem mulțumiri Inspectoratului Școlar pentru susținerea constantă a programului  Și noi avem 

drepturi! și vă rugăm să informați, prin mijloace proprii, unitățile școlare și cadrele didactice din județul 

dumneavoastră privind lansarea concursului Drepturile Copilului „De-a Dreptul Creativ”, care, anul acesta, are 

drept obiectiv identificarea unor metode interactive de predare și învățare a drepturilor copilului pentru a fi 

utilizate în cadrul sesiunilor informative desfășurate în programul „Și noi avem drepturi!” la nivelul ciclului 

gimnazial și liceal. 

 

Concursul  se va derula în perioada 17 ianuarie - 6 februarie 2023. Elevii pot participa în echipe formate din 

maximum 3 elevi, coordonați de profesori din învățământul preuniversitar din România (elevii se pot înscrie în 

concurs chiar și fără profesorul coordonator, în cazul în care aceștia nu găsesc un profesor care să îi coordoneze 

în realizarea materialelor), la cele două categorii de concurs (Categoria I: elevi din clasele V-VIII; Categoria II: 

elevi din clasele IX–XII).   

Regulamentul complet al concursului și resursele necesare pentru înscriere sunt anexate acestei adrese, iar 

mai multe informații pot fi consultate pe pagina https://www.salvaticopiii.ro/afla-mai-

multe/noutati/concursul-national-drepturile-copilului.   
 

Vă mulțumim și vă asigurăm de întreaga noastră considerație.  

 
Gabriela Alexandrescu  
Președinte Executiv  

 

https://www.salvaticopiii.ro/afla-mai-multe/noutati/concursul-national-drepturile-copilului
https://www.salvaticopiii.ro/afla-mai-multe/noutati/concursul-national-drepturile-copilului

